
HYVÄN ASUMISEN MALLEJA -
KEHITTÄMISPÄIVÄ

Ylä-Savossa 26.11.2015 
Raatihuone, Iisalmi

projektipäällikkö Tero Piippo

www.mal-verkosto.fi



MAL-VERKOSTON RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT

Kansallinen kaupunkipolitiikka
•YM, LVM, VM, TEM
•ARA, Liikennevirasto 
•Kuntaliitto, ELY,
•Aalto-yliopisto
•Sitra, Tekes, SYKE ja muita t&k-tahoja



MAL-VERKOSTON PAINOPISTEET JA LÄPÄISEVÄT 
TEEMAT

Asemanseutujen 
kehitystyö

Asuntopolitiikan 
seudullistaminen

Seudullinen 
maankäytön 
suunnittelu

Sopimusmenettelyn kehittäminen



25.8.2015

Mallikasta verkostoitumista

Kansallisen MAL-verkoston arviointi



MAL-verkostossa parasta/hyvää on ollut…

• Verkostomaisuus

o Vertaisoppiminen muilta seuduilta, asiantuntijoiden yhteentuominen, keskustelualusta, 
matalan kynnyksen foorumi

o Vuoropuhelu aluetoimijoiden ja kansallisten toimijoiden välillä: 

− Ministeriöiden mukanaolo tärkeää, valtion intressin kirkastaminen

− Kansallisille toimijoille toimii ikkunana alueille

o Valtakunnallisuus

o Yhteydet tutkijayhteisöön

– MAL(PE)-kokonaisuuden kehittäminen ja esillä pitäminen

– Tieto ja tiedon välitys

o Tutkimus- ja selvitystiedon vaihto, tutkimushankkeet, yhteiset pohdinnat

o Lisäperspektiiviä omaan työhön

o Nettisivut keräävät kiitosta

• Ajankohtaiset teemat
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Työpajat ja seminaarit keräävät kiitosta

1 2 3 4 5

Yhteinen hanketoiminta

Selvitykset, raportit

Koulutukset

Tietopankki (saitti)

Seutukohtainen sparraus

Seminaarit

Työpajat

keskiarvo

Arvioi hyödyllisyyttä

1= Ei lainkaan hyödyllisiä
5 = Erittäin hyödyllisiä

• Seminaarit hyviä, mutta muutamissa 
haastatteluissa heräsi pohdintaa, onko 
tapahtumia liikaa. Positiivisena pidettiin 
yhteistyötä/koordinointia muiden 
seminaarin järjestäjien kanssa.

• Työpajat olleet onnistuneita ja 
mielenkiintoisia. Välillä ehkä liikaakin 
sisältöä yhteen päivään.

• Seutukohtainen sparraus sai kiitosta 
osallistuneilta seuduilta. Osa näki 
tärkeämmäksi valtakunnalliset teemat.

• Koulutus tarpeellista.

• Nettisivu keräsi kehuja.
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Teemavalinnat relevantteja
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Painopiste 1. Asemanseutujen kehitystyö, asemanseutujen 
kehittäminen kaupunkikehityshankkeina ja raideliikenteen 
vähähiilisinä solmupisteenä, Asemanseutukaupunkien verkosto.

Painopiste 2. Asuntopolitiikan seudullistaminen valtion, kuntien 
ja seutujen yhteistyönä; (vastuunjako, kohtuuhintaisuus, 
täydennysrakennusalueet, ensisijaiset asuntotuotannon kohteet 
kaupunkiseuduilla), seudullisen asuntopolitiikan toimintamallit 
sekä monipuolistamisen mallit ja skenaariot.

Painopiste 3. Seudullinen maankäytön suunnittelu; seudullisten 
rakennesuunnitelmien, rakennemallien, yhteisten tai yhteen 
sovitettujen yleiskaavojen tai maakuntakaavojen 
kaupunkiseututarkastelut, seudulliset maankäytön 
toteuttamisohjelmat, PE- ja vähähiilisyys suunnittelussa.

• Painopisteet kumpuavat ajankohtaisista alueiden ja kansallisen tason tarpeista
• Teemojen tärkeys vaihtelee seuduittain



Horisontaaliset tavoitteet erittäin relevantteja

• Uusia, ajankohtaisia, relevantteja 
teemoja

• Sopimusmenettelyjen 
painottaminen jakaa näkökulmia. 
Osa kokee teeman erittäin 
relevantiksi ja tärkeäksi, jotkut 
kritisoivat teeman painottumista 
suurimpiin kaupunkeihin.

1 2 3 4 5

Sopimusmenettelyn
kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen
yhdyskunnan
kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen ratkaisut

keskiarvo

Läpäisevien teemojen relevanssi

1= ei juurikaan
5 = erittäin
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Verkostolle on kysyntää

• Seudullinen yhteistyö tarvitsee tukea

• MAL-kysymykset ovat tulevaisuudessa yhä 
merkittävämpiä kunnissa ja seuduilla

• Osa haastatelluista harmitteli 
kaupunkipolitiikan ja MAL-asioiden vähäisyyttä 
hallitusohjelmassa, osa löysi vahvaa tilausta 
verkostolle (sopimukset, asuminen, 
kokeilukulttuuri, digitalisaatio)

• MAL-asioihin vaikuttavia trendejä ovat mm. 
kaupungistuminen, kaupunkien 
polarisoituminen, työn luonteen muutos ja 
ikääntyminen.

• Hallinnon uudistuksista vaikuttavat mm. 
väliportaan hallinnon muodostaminen ja 
kaavoitusjärjestelmän uudistukset. 
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1 2 3 4 5

 MAL-kysymykset
ovat kunnassani

tulevaisuudessa yhä
merkittävämpiä

 MAL-kysymykset
ovat seudullani

tulevaisuudessa yhä
merkittävämpiä

keskiarvo

Arvioi seuraavia väittämiä

1= Täysin eri mieltä, 
5 = Täysin samaa mieltä



Kehitettäviä teemoja riittää

• Toiminnan sisältö ja muotoa ei tarvitse radikaalisti muuttaa.

• Kehitettäviä teemoiksi ideoitiin työpajassa Elinvoimaa MALPE-yhteistyöllä, 
Asuminen palveluna ja Vaikuttavan kaupunkipolitiikan toimeenpanon 
vahvistaminen.
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Asuntopolitiikan seudullistaminen

Sopimusmenettelyn kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen

Asemanseutujen kehittäminen

Seudullisen maankäytön suunnittelu

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut

vastaukset

Mihin painopisteisiin tai teemoihin verkoston pitäisi keskittyä 
hallituskaudella 2015-2019?



Työpajan ehdotukset teemoiksi

Teema Toiminta/toimintatavat Rahoitus/Tuki Tavoite 2019

Elinvoimaa MALPE-
yhteistyöllä

• Vaikutustieto
keskinäisvaikuttavuudesta

• Hyvistä toimintamalleista 
oppiminen

• Elinkeinokehittäjät ja 
maakäytön suunnittelijat 
saman pöydän ääreen

• Hallitusohjelman tuki 
MALPE:lle

• Rahoituksen 
aiesopimus 3-4 v.

• Vuorovaikutuksen konkreettinen 
toteutumienne

• Suunnittelun kokonaisvaltaisuus

• Miten MAL-osa-alueilla voi tukea 
elinkeinojen kehittämistä ja 
työpaikkojen lisäämistä?

Asuminen 
palveluna

• Asuntopolitiikan 
vaikuttavuuden arviointi 
2015-2016

• Analyysit: Asumisen 
tulevaisuuden trendit -> 
voidaanko jotain pilotoida
(heimot, alhaalta ylös)

• Pilotit: Lähiöt 
digiajassa, 
tulevaisuuden mallit 
(Västerås benchmark)

• Salkku urbaaneista digilähiöistä
• Yhteisvastuullisen asuntopolitiikan 

mallit

Vaikuttavan 
kaupunkipolitiikan 
toimeenpanon 
vahvistaminen

• Useamman seudun 
yhteissparraus

• 3 vuoden kehys 
ehdolla, että 
valtuusto 
myöntää 
määrärahat

• Kaupunkipolitiikka ja seutu määritelty
• KV-benchmarking vaikuttavista 

toimenpiteistä: 
Tiedonkeruu+huippuseminaari

• Uudet toimintamallit ja pilotit alueilla 
käynnissä ja jalkautettu verkoston 
kautta 

• MAL-verkosto on tunnustettu 
kansallisena yhteistyöverkostona/-
alustana
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Elävät ja välityskykyiset 
asemanseudut

Monipuolinen    
tulevaisuuden             
asuntotuotanto

Elinvoimaa MALPE-

suunnittelulla  

Kaupunkipolitiikan 
vaikuttavuus

Sopimusmenettelyt ja  uudet 
seudulliset prosessit 

MAL-verkoston painopisteet 2016-2018

Resurssiviisas yhdyskunta
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Kehyskunta- ja 
keskuskaupunkitarkastelut 



MAL-verkoston aikaisemmat 
kehittämispäivät ja seminaarit Iisalmessa

12.12.2013 Vanhusasumisen työpaja
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/iisalmen_vanhusasumisen_tyopaja_12.12.13

20.11.2014 Palveluasumisen kehittämispäivä
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/palveluasumisen_kehittamispaiva_iisalmessa_20.11.2014

edellisen ryhmätyöt ja niiden tuotokset
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/959-
Iisalmen_Palveluasumisen_teemapaiva__ryhmien_tulokset.pdf

3.9.2015 MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/mal-verkostopaiva_iisalmessa_3.9.2015

26.11 Hyvän asumisenmallit kehittämispäivä
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/hyvan_asumisen_mallit_kehittamispaiva_iisalmessa_26.11.2015

http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/iisalmen_vanhusasumisen_tyopaja_12.12.13
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/palveluasumisen_kehittamispaiva_iisalmessa_20.11.2014
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/959-Iisalmen_Palveluasumisen_teemapaiva__ryhmien_tulokset.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/mal-verkostopaiva_iisalmessa_3.9.2015
http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/hyvan_asumisen_mallit_kehittamispaiva_iisalmessa_26.11.2015

